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הקשר המפתיע בין פרס הנובל בכלכלה למדעי המחשב

Myerson-הוענק באוקטובר השנה להפרס• & Wilson

ב"מכרז ענק לחלוקה מחדש של תדרי רדיו בארה: אחד ההישגים הגדולים•

כאלה מתקיימים גם בארץמכרזים•
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Incentive Auctionמכרז לחלוקה מחדש של תדרים ה

חלק חשוב של הספקטרום נמכר בעבר לתחנות טלוויזיה מקומיות  , ב"בארה•

:זה הצריך מכרז עם שני חלקים•
($מיליארד 10-כ: הוצאה)קניית תדרים מתחנות הטלוויזיה 1.

($מיליארד 20-כ: הכנסה)מכירת התדרים שהתפנו לחברות תקשורת סלולרית 2.
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ממשלה

!הישג זה לא היה מתאפשר בלי מחקר במדעי המחשב



?מה הקשר למדעי המחשב

(קניית התדרים)נתמקד בחלק הראשון •

,כדי לרדת מהאווירלתחנה $1Mנניח שההצעה הנוכחית של הממשלה היא •
רצועות תדר13-מ10ושהמטרה היא לפנות 

שלא מוכנות𝑆תחנות אבל יש קבוצת,$1Mתמורת למכורמוכנותהרבה תחנות•

?רצועות3-ב𝑆תחנות את לארוז מחדש האם ניתן : השאלה החישובית•
!(המסיםמשלמילטובת )הממשלה יכולה להציע פחות כסף , אם כן•
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Repacking Problemבעיית האריזה מחדש 

(חפיפה מייצגת הפרעה)והחפיפות ביניהן 𝑆נתונה קבוצת תחנות : קלט

(אם יש כזו)רצועות 3-השמה חוקית של התחנות ל: פלט6



שלמה-NPבעיית האריזה מחדש היא 

כך ששני  , של גרף במספר נתון של צבעיםלבעיית צביעה בעיה זו שקולה •
סמוכים אינם צבועים באותו צבע  קודקודים
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האמיתיויזואליזציה של גרף האילוצים 
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...בזכות הבנת הפן החישובי

גדולהSATלבעיית מבעיית האריזה מחדש ניתן לעשות רדוקציה •

SAT solversשנקראיםמתוחכמיםאלגוריתמיםכעת אפשר להפעיל•
נפתר תוך שניות"טיפוסי"מקרה אך,מסוימיםבמקריםגבוההריצה מאודזמן•

לא ניתן היה  , בלי טכניקות מחזית המחקר במדעי המחשב: שורה תחתונה
ללנובלהוציא לפועל את המכרז שהוביל
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: תחום המחקר שלי
תורת המשחקים החישובית
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מכרז כאלגוריתם
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קלטאלגוריתם פלט

מכרז קנייה
בכמה כל מוכר 

פוטנציאלי מוכן 
אילוצים+למכור 

ממי קונים  
ובכמה

מכרז מכירה
כמה כל קונה 

פוטנציאלי מוכן 
אילוצים+לשלם 

למי מוכרים  
ובכמה



אמירת אמת-מכרז כאלגוריתם שצריך להתמודד עם אי

:  אופטימלי בין הקונים למוצריםmatchingמכרז מכירה בו צריך למצוא •
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□ = $10
△ = $0
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△ = $0

□ = $2
△ = $1
□ = $12
△ = $1



?אמירת אמת-איך להתמודד עם אי

האמת למשתלמתאמירתאתשהופךלגבות תשלום : פתרון קלאסי מכלכלה•

"מכרז מחיר שני: "פשוטהדוגמא•
השנייה בגובההנקבע לפי ההצעה התשלום•

...(תרגיל)אין תמריץ לשקר " מכרז מחיר שני"ב•
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אמירת אמת-הזווית החישובית של אי

עובד במכרזים  ( והכללותיו" מכרז מחיר שני)"הקלאסי מכלכלה הפתרון•
matchingלמשל , בעיה חישובית קלהבהם צריך לפתור 

הפתרון  , בעיית אריזהלמשל , בעיה חישובית קשהכאשר צריך לפתור •
הקלאסי נכשל כישלון חרוץ  

(!  FPTAS)אפילו אם יש קירוב מצוין לבעיה ,זאת•
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שאלת מחקר לדוגמא
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עידוד אמירת אמת יעילות חישובית

התועלת  מיקסום
החברתית

?



?איפה עוזר מחקר כזה בתעשייה
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•
למכירת פרסומותמכרזים•

•
תמחוראלגוריתמי•

•
•matchingבין נהגים לנוסעים

•
משאבי ענןהקצאת•

•
תמריצים לנהגים•



?למה דווקא בטכניון

תיאוריה חזקהקבוצת•

החזקהמשחקיםקבוצת תורת•

•Societal computing / ML
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https://theory.cs.technion.ac.il/
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לסיכום

?למה כיף לעשות מחקר בתורת המשחקים החישובית בטכניון

"עם טוויסט"מתמודדים עם אתגרים אלגוריתמיים ✓

מבינים ומשפרים את הכלכלה באמצעות חישוביות✓

פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות אחרות ומהתעשייהמשתפים✓

… all in a day’s work!
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?שאלות!תודה על ההקשבה
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